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Απογευματινό Πρόγραμμα STEM και Ρομποτικής 
για παιδιά 6-9 ετών 

Το Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης και Παιχνιδιού για Παιδιά CLAP3C σε συνεργασία με 
Συνδέσμους Γονέων Δημοτικών Σχολείων προσφέρει για τη σχολική χρονιά 2018-2019 το 
«Απογευματινό Πρόγραμμα STEM και Ρομποτικής για παιδιά 6-10 ετών.» 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εβδομαδιαία οργανωμένη δραστηριότητα μέσα από τον 
κόσμο της Επιστήμης (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας), της Τεχνολογίας, της Μηχανικής 
και Μηχανολογίας, του Περιβάλλοντος, της Ρομποτικής και του Προγραμματισμού και 
των Μαθηματικών σε ομάδες 15-20 μαθητών ηλικιών 6-10 ετών στο χώρο του σχολείου 
σας. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται, και εφαρμόζεται από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου. 
Το πρόγραμμα διαφοροποιείται με βάση την ηλικία και τις εμπειρίες των μαθητών και το 
Κέντρο αναλαμβάνει την οργάνωση και την παροχή των κατάλληλων παιδαγωγικών μέσων 
και υλικών που χρειάζονται.  

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιγνιώδεις και δημιουργικές διαδικασίες μάθησης, 
μέσα από τις οποίες τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να πειραματιστούν, να εμπλακούν σε 
διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και σχεδιασμού διερευνήσεων και εξερευνήσεων 
αποσκοπώντας στην οικοδόμηση γνώσης και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου και 
δεξιοτήτων επιστημονικού συλλογισμού, παρέχοντας στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες 
από τις Επιστήμες μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Το πρόγραμμα υλοποιείται 
μέσα από ποικιλία ενοτήτων, παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα για 
ανακαλυπτική/οικοδομιστική μάθηση, αλληλοεπιδρώντας με ποικίλες ιδέες, υλικά, παιχνίδια 
και άλλα παιδιά, 

Το πρόγραμμα περιέχει συναντήσεις ρομποτικής αστρονομίας, παλαιοντολογίας 
(απολιθώματα της Κύπρου), αεροδυναμικής (αλεξίπτωτα), τετραγωνικής ρίζας, ακολουθίας 
τετράγωνων αριθμών κ.α.  

Διάρκεια Προγράμματος: 60 λεπτά σε εβδομαδιαία βάση 
Αριθμός παιδιών: 15-20 μαθητές ανά ομάδα 
Ηλικία παιδιών: 6-10 ετών 
Κόστος συμμετοχής: 36 Ευρώ το μήνα ανά ομάδα παιδιών (για 15-20 παιδιά), 32 Ευρώ το 
μήνα για (για 28-40 παιδιά σε δύο ομάδες) 
Χρόνος διεξαγωγής: Οκτώβριος – Μάιος (Συνολικά 25-30 εβδομαδιαίες προκαθορισμένες 
συναντήσεις) 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων παιδιών: 15 μαθητές 
Συχνότητα συναντήσεων: σε εβδομαδιαία βάση, ημέρα Πέμπτη 


